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בספר ”ראשי בשמים“ פרש פסוק זה בדרך רמז על פי דבי הזוהר הקדוש )פרשת 
פקודי( שכשאדם מתפלל תפילה בלא כונה או לומד תורה שלא לשמה. נשמרות 
או  בכונה,  שמתפלל  הבאה  ובפעם  מיוחד,  ברקיע  אלו  ולימוד  תפילה  זכויות 
לומד לשמה-מעלים תפילה ולימוד אלו שנעשו כהוגן את כל התפילות והתורות 
שהיו מונחות באותו רקיע. רמז לכך נתן למצא בפסוק שלפנינו: “זאת תהיה 
תורת המצרע“ כלומר זו תהיה תקנתם של התפילה שהתפלל בלא כונה והתורה 
אז  בכונה,  מתפלל  או  שלומד  ביום  טהרתו“-הינו  “ביום  לשמה,  שלא  שלמד 
”והובא אל הכהן“- יעלו התפילה והלימוד לרצון לפני ה‘. בספר ”נוטרי אמן“ 
מובא בקשר לכך הספור הבא: אחד מחסידי טשורטקוב היה חתנו של יהודי 
בביתו של האדמו“ר  הופיע האברך  יום אחד  וירא שמים.  אמיד  סוחר  נכבד, 
מטשורטקוב ואמר לו: ”כבוד הרב, לדאבון ליבי, עלי לומר לרב כי חמי אינו 
מתפלל?“ ענה האברך: “בשעת בקר מאוחרת“. ”כנראה שחותנך מתפלל בזמן“ 
אינו  שחותנו  משוכנע  הוא  כי  ושוב,  שוב  וטען  התעקש  הלה  אך  הרב.  הגיב 
מתפלל כלל. בעקבות זאת, בקש ממנו האדמו“ר לעקב אחרי חותנו, ורק כאשר 
יהיה לו ברור ללא כל צל של ספק שאינו מתפלל יאמר לו שהרב קורא לו. ואכן, 
לאחר כמה ימים של מעקב, פנה החתן ואמר לו שהרבי קורא לו. החוירו פניו 
של החותן, והוא נכנס אצל האדמו“ר, ובאימה וביראה בקש לשמוע מפני מה 
מתפלל“.  שאינך  “שמעתי  האדמו“ר:  לו  אמר  אליו.  לסור  האדמו“ר  לו  קרא 
”נכון“ השיב האיש. ”הכיצד?“ חקר אותו האדמו“ר. והאיש הסביר: “אמנם 
אינני תלמיד חכם גדול, אולם מעלה אחת יש בי-הנני איש אמת המקפיד מאד 
רוצה לעשות שקר  אינני  ואיני מצליח להתכון בתפילה,  והואיל  זו.  מידה  על 
בנפשי, לכן אינני מתפלל“. אמר לו הרבי: נאמר בתהילים )פז,ו(: “ה‘ יספר בכתוב 
עמים זה ילד שם סלה“. הנה בא יהודי לבית הכנסת ומתפלל ללא כונה, האם 
יכול הקדוש ברוך הוא לכתוב שהוא מתפלל תפילה זו? לא ולא! זוהי לא תפילה. 
ולכן הקדוש ברוך הוא כותב בתיק שלו ”אפס“. למחרת שוב בא היהודי לבית 
הכנסת אך שוב אינו מצליח להתפלל בכונה, והמילים יוצאות מפיו אך ורק מפני 
הרגלו...וגם הפעם רושם לו הקדוש ברוך הוא את הספרה אפס. אפס ועוד אפס 
מצטרפים זה לזה, עד לשורה ארוכה, בת שלוש מאות וששים וארבע אפסים 
יהודי מצליח להתקדש,  יום אחד, שבו אותו  כמנין ימות השנה...אך אז מגיע 
ומתפלל בכונה ומכל ליבו. או אז מוסיף לו הקדוש ברוך הוא את הספרה אחת...
אך אם יוסיף לו את הספרה אחת בצד ימין הרי זו רק אחת. ואם יוסיף לו את 
הספרה אחת בצד שמאל, הרי זה אחד עם שלוש מאות ששים וארבע אפסים. 
והנה כל האומות כותבות משמאל לימין, לעומת זאת עם ישראל כותב מימין 
לשמאל, והקדוש ברוך הוא ”יספור ככתוב עמים“ הוא כותב את הספרה אחת 
בצד שמאל, ובבת אחת הופכת השורה כולה לבעלת משמעות ובעלת ערך של 
אלפי מליונים...ולכן העובדה ש“ה‘ יספור בכתוב עמים“, גורמת לכך ש“זה ילד 
שם סלה“, אותה תפילה אחת שנאמרה מתוך כונת הלב, כביכול ’מולידה‘ את 
כל התפילות כולן, מאחר וברחמיו כותב אותה הקב“ה ”בכתוב עמים“. ולכן-
לברכות  תענה  אתה  תפקידך,  את  למלא  עליך  לפניו-  ליהודי  האדמו“ר  הורה 
ותשתדל לכון בכל אמירת אמן. אך דע לך, שגם אם לא תמיד תצליח, גם תפילה 
לתפילה אחת שתאמר  עד שתזכה  וממתינה,  עומדת  והיא  לך,  נחשבת  זו 

בכונה והיא תזכה להצטרף בין התפילות כולן.            ומתוק האור
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מצות  על  שהחיינו  ברכת  לברך  אין  א. 
וכמה  הואיל  מקום  ומכל  חמץ.  בדיקת 
שהחיינו  לברך  שצריך  כתבו  פוסקים 
על בדיקת חמץ, וכן הסכים הגאון בעל 
פרי  להשיג  להשתדל  נכון  חדש,  פרי 
חדש, ולהניחו לפניו בשעת הברכה ”על 
יברך  אך  הבדיקה,  שלפני  חמץ“  ביעור 
בבדיקה,  קצת  שיתחיל  אחר  שהחיינו 
ואחר  הפסק,  מחשש  להסתלק  כדי 
יברך ברכת הנהנין על  שיגמור הבדיקה 
ויאכלנו. אבל אין זה אלא ממדת  הפרי 

חסידות.

וחמץ  בדוק  לבית  שנכנס  תינוק  ב. 
בידו, ונכנס אחריו ונמצא פירורין, אינו 
צריך לחזור ולבדוק, ואפילו אם לא היו 
שחזקתו  לפי  חמץ.  בשיעור  הפירורים 
שאכלו ואלו הפירורים נפלו ממנו בשעת 
אכילה, שדרך התינוק לפרר בעת אכילתו. 
ואם לא מצא פירורין כלל, והתינוק יש 
לו דעת, ואומר שאכלו, נאמן ואין צריך 
בדיקה. )סימן תלח ס“א. ועיין בספר מאור ישראל 

)פסחים י:( ד“ה תוס‘ מפני(

)חזון עובדיה( 

ההלכה השבועית

הלכות בדיקת חמץ

זאת תהיה תורת המצרע ביום טהרתו והובא אל הכהן )יד,ב(
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סיפור השבוע
צביקה שרון היה חילוני עם מצפון. מעולם לא ביצעו תחקיר 
מעמיק כדי לבחון את חביונות מצפונו, אך די אם נספר לכם מה 
הוא אמר על עצמו: “ובכן, אני פלורליסט, עם השקפת עולם 
שלא  אבל!  יעשה,  בעיניו  הישר  איש  מותר,  הכל  נכון,  שהכל 
יפריע לאחרים. לי קשה כאיש עם מצפון )???( לקבל עוולות 
שעושה אדם לחברו”. נו, היו שואלים חבריו, אתה אדון צביקה 
שרון יכול להגדיר לנו מה הן העוולות שמעוררות מדי פעם את 
העצמי:  בטחונו  ממרומי  משיב  היה  וצביקה  הטהור?  מצפונך 
“ודאי, פשוט הדבר שאסור לגנוב, לנאוף, לשקר, לשמוח לאיד. 
גם קשה  ועליהם  גם מעשים רעים הנעשים בשוגג  ישנן  אבל 
להבליג. כמו למשל נהג שעולה למכוניתו שתוי או עייף, ופוגע 
בילד שמשחק בשולי הכביש. אחד כזה צריך לנער אותו, להעניש 
אותו ולמרוט את נוצותיו, עד האחרונה שבהן. אם היה לו מצפון 
לנסוע על רכבו עייף או שתוי, אז אין לו מצפון. זה אומנם נעשה 
שלא בכוונה, אך יש במעשה סרך זדון הנובע מחוסר אחריות 
משווע... מגיע לו עונש חמור מאד מאד”. האמת ניתנת להיאמר 
נהג  היה  טוב,  שם  בעל  ותיק  מס  יועץ   ,45 בן  שרון  שצביקה 
על  הזהירות  כללי  על  שמר  הוא  הכלל.  מן  יוצא  באופן  זהיר 
גבוהה, או חציית  הכביש, כך שמעולם לא נתפש על מהירות 
קו לבן, וגם חגורת הבטיחות היתה כמעט מאולפת ונטרקה על 
חזהו באומנות זריזה. רפורטים? לא היו ולא נבראו. רק פעם 
אחת בקריירה תפש אותו שוטר בלי רשיון נהיגה. צביקה שכח 
בסיוע  השוטר  עם  מעמיקה  שיחה  ולאחר  בביתו,  ארנקו  את 
מן  בפדנט  שמדובר  השוטר  קלט  העין,  בזווית  קטנה  דמעה 
המעלה הראשונה, שזו עבירת התנועה הראשונה שלו. למותר 
לציין שהוא שוחרר מצפורני המשטרה עם טפיחה על השכם. 
מי כמוכם יודעים שכל התזות על המצפון הנקי, על הזהירות 
בדרכים והקפדה על כללי נהיגה טובה, יפים וטובים עד... תכף 
נסביר עד מה...ביום רביעי אחד לפני כשלוש שנים נעל צביקה 
שרון את משרדו מוקדם מן הרגיל. כאב שיניים טורדני לא מש 
שמלווה  השיניים  לרופא  בדחיפות  להגיע  החליט  והוא  ממנו, 
עם  לחנייה  ירד  הוא  פיק.  שרגא  ד”ר  נעוריו,  מימי  עוד  אותו 
של  הקליניקה  רכבו.  את  הניע  ספורות  שניות  ותוך  המעלית, 
מרחק  “דקלים”,  היוקרה  בשכונת  כבוד  אחר  פיק שכנה  ד”ר 
10 דקות נסיעה ממשרדו של שרון. מכונית היונדאי המהודרת 
יצאה מן הבנין ונעה לכוון הכביש הראשי. כאב השיניים קצת 
טשטש את צביקה שרון שנשך שפתיו ולחץ על דוושת הגאז. 
מרחוק הוא הבחין בילד כבן 10 רוכב על אופניו סמוך למדרכה, 
ומפנה את ראשו מדי פעם שמאלה מתוך כוונה להכנס לנתיב 
לילד להכנס  ונתן  השמאלי בכביש המהיר. צביקה שרון האט 
לנתיב השמאלי, הילד הסיט את כידון אופניו שמאלה, אך כאן 
על שלולית  החליק  הקידמי  האופניים  גלגל  מכל.  הנורא  קרה 
שמן והנער איבד שווי משקלו והוטח ארצה. צביקה שרון לא 
הספיק לבלום ומכוניתו פגעה בילד בעוצמה. חריקת הבלמים 
לא הועילה. צביקה ההמום והמבוהל ירד מן הרכב וגילה את 
דקות  שתי  תוך  דם.  שלולית  בתוך  טובל  טוניק  עמרם  הילד 
הגיע אמבולנס, וחצי דקה אחריו ניידת. חקירת המשטרה היתה 
קשוחה. רשיונו של הנהג הוותיק נטול העבירות נשלל ע”י קצין 
משטרה בכיר ל- 30 יום, עד למשפטו הצפוי. צביקה היה שבור 
לחלוטין אבל לא משלילת הרשיון, אלא מהפגיעה האיומה בילד 
תמים על אופניו. אחרי שלושה ימים של הסתגרות בבית מבלי 
יכולת לקום מן המיטה, איתר מר שרון את בית החולים ושמע כי 
הילד עדיין מאושפז במחלקה לטיפול נמרץ. עמרם טוניק, תלמיד 
כיתה ה’ בתלמוד התורה “שערי יהודה” היה מחוסר הכרה מזה 

יציב. בשעה שש בערב  שלושה ימים, מצבו הוגדר קשה אבל 
הוא נכנס למחלקה והבחין בבני משפחת טוניק האחים האחיות 
וההורים אוחזים בידיהם ספרי תהילים וקוראים. צביקה שרון 
החילוני עם המצפון התיישב הרחק מהם על כיסא מרופד, ולא 
ידע מה לעשות עם עצמו. הוא חשש שאם יזדהה בפניהם הם 
יכעסו עליו ויבזו אותו, ונפשו לא בנוייה עכשיו לבזיון הזה. הוא 
עצם את עיניו ונזכר באותן שניות גורליות.”אני רוצח” הרהר 
“אם היתה לי אחריות כנהג, הייתי חייב לשער בנפשי שעמרם 
יותר  ולשמור מרחק רב  עלול להחליק או לאבד שיווי משקל 
כדי לבלום. לא משנה שלא עליתי שתוי, ולא עליתי עייף לרכב, 
מה שברור שכאב השיניים גרם לי לטשטוש שבסופו של דבר 
גרם לתאונה המחרידה. אני אדם בלי מצפון, וחסר אחריות מן 
המדרגה הראשונה. היה עלי להזמין מונית ולא לנסוע עם כאב 
שיניים ולהרוס חיים של משפחה שלמה... אוי אוי אוי צביקה 
קטנות  דמעות  שתי  מחה  שרון  צביקה  לך!”.  תתבייש  שרון 
והצטנף בכיסאו. זה נמשך שבוע ימים. אחיו הקטנים של עמרם 
טוניק, כבר הספיקו להכיר את מר שרון שעדיין לא הזדהה כנהג 
הפוגע. הם הביאו לו ספר תהילים ואמרו לו “כדאי לך לקרוא 
תהילים זה מבריא את החולים, וגם את החולה שלך...”. צביקה 
רצה לספר להם שהחולה שלו זה גם החולה שלהם, אבל הוא 
עדיין לא היה בשל לזה. הוא שלף את כיפתו המקומטת מן הכיס 
והחל למלמל פסוקים שלא הכיר. בזווית עינו הוא קלט את גב’ 
מלכה טוניק אוחזת סידור בידיים, עומדת מול דלת המחלקה 
ומתפללת, פניה היו שטופי דמע. ליבו של שרון נשבר בקרבו, 
וכשהיא פנתה להתיישב הוא ניגש אליה. “ערב טוב גב’ טוניק, 
בריא.  בבנך עמרם שיהיה  אני הנהג שפגע  שמי צביקה שרון, 
שגרמתי  העוול  את  לתקן  כיצד  יודע  ואינני  שבור,  ממש  אני 
לכם. אתם בוודאי כועסים עלי... סליחה. אבל אני מבקש ממך, 
כל מה שתרצו אתן לכם. כל מה שחסר לכם אשלים לכם. אני 
יודע שהדבר הכי חסר זה שעמרם יהיה בריא אבל זה לא בידי. 
מצפוני?”.  את  ולהשקיט  לכם  לתת  אוכל  מה  לי  אמרי  אנא, 
גב’ טוניק הביטה באיש השבור ואמרה לו “חלילה מר שרון, 
אנחנו לא כועסים עליך כלל וכלל. עמרם שלנו נפצע וזה רצון 
כעס  אך  שיבריא,  הכל  ולעשות  להתפלל  חייבים  אנו  השם... 
הוא  לטובה  הקב”ה  שעושה  כל  בלבנו.  אין  עליך,  הקפדה  או 
עושה, ולנו אין שאלות ולא טרוניות. קשה לנו, זה נכון, אבל 
צביקה  התחנן  טוניק!”  גב’  “אבל  מתמיד...”.  חזקה  אמונתנו 
שרון “מה אני יכול לעשות למענכם, מה אני יכול לעשות למען 
עמרם...”. “אתה יכול לעשות למענו” לחשה גב’ טוניק “מחר 
שבת. אנא שמור שבת אחת למען רפואתו של עמרם בן מלכה, 
אולי הקב”ה יתמלא רחמים עליך, עליו ועלינו והוא יבריא...”. 
צביקה שרון שמר שבת לשיטתו. לא נסע ברכב, לא הדליק אש, 
לא עישן. הוא הלך בליל שבת לבית הכנסת וכל יום השבת ישב 
על  טלפון.  צלצול  שבת  במוצאי  תהילים.  וקרא  המרפסת  על 
הקו נחשון טוניק אביו של עמרם: “צביקה שבוע טוב, אני שמח 
הו,  הו  להכרה...  חזר  שלנו  עמרם  השבת  שבמהלך  לך  לבשר 
ידידי תראה כמה השבת שלך חשובה וקדושה לבורא עולם”. 
עיניו של צביקה שרון נתמלאו דמעות של אושר. “נחשון ידידי, 
אני נורא שמח שעמרם חזר להכרה, אבל אני, אני צביקה שרון 
גם חזרתי להכרה”. לפני מספר שבועות חגג עמרם טוניק בר-
מצווה. צביקה שרון מימן את רכישת הטלית והתפילין, וכמובן 
דיקדוקי  כל  עם  עלייתו  את  וקרא  לתורה,  שישי  עליית  קיבל 

הטעמים. והכל בזכות תאונה אחת. תאונת השבת.
באדיבות המחבר-הרב קובי לוי הי“ו

רוצה לזכות את הרבים בהפצת העלון?
בתרומה של 52 ₪ אתה יכול לזכות אלפי משפחות מדי שבוע

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס: 09-8820166



היו אמורים  ובו  מכריע,  היה משפט  לאחי 
לבית סוהר, לאחר  יכנס שוב  להחליט אם 
צריך  שהוא  פסק  העליון  המשפט  שבית 
לחזור לכלא, הגשנו ערעור. הזמנתי ”פדיון 
נפש“ ב“חסדי ינון“ לאותו בקר, מה שקרה 
היה פשוט מדהים, השופטת בעצמה דברה 
עליו רק טובות, התענינה בו, מה עובר עליו, 
ורצתה לעזור לו, לאחר שהתרשמה שהוא 
ישב על לא עוול בכפו. היא שחררה אותו. 
אני לא ידעתי אם לבכות או לצחוק מרוב 
עולם,  לבורא  להודות  רוצה  התרגשות. 

המתיר אסורים...

ל. מהצפון

  
גילו עין עצלה, היא לקחה את  לבת שלי 
נחת  וזה  מתבגרת  בחורה  היא  קשה,  זה 
עליה ככה פתאום כרעם ביום בהיר.  לפני 
הכל עשיתי לה ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ 
נקבע  יתגלגל.  הענין  איך  לראות  וחכיתי 
לנו תור לרופא מומחה אחר לאחר חודש 
שהוקצב  הזמן  היה  שזה  כנראה  בערך. 
בדק  הרופא  כי  האלה.  היסורים  עם  לה 
אותה ואמר שאין לה כלום. נסי ניסים. רק 

להודות להשם...
                                                                                                                                  
בעילום שם

פי  שעל  באף,  משהו  היה  שלי,  לילדה 
רופא  כל  לנתח.  צריך  היה  הרופאים 
שבדק אותה, אמר ’ניתוח‘, מכל הכוונים 
דברו על ניתוח. התקשרתי ל“חסדי ינון“ 
שיעשו לה ”פדיון נפש“, שאם יהיה צורך 
שבעזרת  אבל  בשלום,  שיעבור  בניתוח 
פלאים,  ופלא  ניתוח...  תצטרך  לא  השם 
בלי  לבד,  לה  עבר  הכל  הפדיון,  לאחר 
ניתוח... אין עוד מלבדו... מחשבות רבות 

בלב איש, ועצת השם היא תקום!

  בעילום שם

שעברתי  הרשוי  ממשרד  לי  הודיעו  הרגע 
מתי  שידעתי  מהרגע  טובה,  בשעה  טסט, 
נפש“  ”פדיון  מראש  הזמנתי  הטסט, 
שלי  החברים  בקר.  לאותו  ינון“  ב“חסדי 
אמרו לי שיש תקון שעוזר עם הטסטים...
בטסט  עברתי  השם  וברוך  עשיתי,  אז 
ראשון... אין מילים להודות!                                                                                                                                        
 בעילום שם

במפעל  לעבודה  מועמדות  הגיש  שלי  הבן 
יכולים  הם  קצרה  תקופה  שתוך  מיוחד 
הבחינות  ניהוליים.  לתפקידים  להתקדם 
הרבה  ישנם  וגם  קשות  מאד  הם  לתפקיד 
הזה.  המבוקש  במסלול  שחושקים  מועמדים 
לא לקחנו סיכון ולפני  הבחינה שהיא נערכת 
במשך יום שלם, עשינו ”פדיון נפש“ ב“חסדי 
בסיעתא  שאכן  לבשר  מתקשרת  אני  ינון“. 
דשמיא הבן עבר את הבחינה בהצלחה למרות 
התחרות הקשה והוא התקבל למסלול המיוחד 
ולשליחיו  עולם  לבורא  להודות  ורוצים  הזה. 

הטובים. 
בעילום שם



לע”נ רבקה בת אולגה זימבול שתחי’, נח בן טראקי, יסמינה בת מסעודה, יהושוע בן עזיזה, רחל בת פלילה, יעקב בן רוזה, אמילי בת רוזה, צבי בן אילנה ז”ל 

ניתן להוריד את העלון באתר

בואו וקחו חלק ב”קימחא דפיסחא” של חסדי ינון: 03-6182992


